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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

„VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” 
MĀCĪBU PRAKSRES- PLENĒRA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
 

Izdoti saskaņā ar  

licencēto programmu „Vizuāli plastiskā māksla” 

un Skolas nolikuma 41.punktu 

 

 

1. Engures Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk - Skola) Mācību prakses- plenēra 
noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību par profesionālās ievirzes izglītības 
programmā iekļautās mācību prakses- plenēra organizēšanu. 

2.  Mācību prakse- plenērs paredzēts mākslas programmas audzēkņiem no 1.līdz 7.klasei 
(programma 20V 211 001) kā mācību priekšmeta “Mācību prakse” sastāvdaļa, un kas 
papildina audzēkņu zināšanas un prasmes mācību priekšmetos „Zīmēšana”, „Gleznošana. 
Bez mācibu prakses -plenēra vērtējuma izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē. 

3. Mācību prakse-plenērs sastāv no: 

3.1. Vasaras plenēra brīvā dabā (izbraukuma plenērs, kas notiek katru gadu otrā semestra 
beigās, jūnija mēneša sākumā, atbilstoši licencētai izglītības programmai. Ārkārtas 
situācijā direktors ar rīkojumu var noteikt citu norises laiku.); 

3.2. Tematiskām ekskursijām un izstāžu apmeklējumiem; 

3.3. Piedalīšanās audzēkņu mākslas darbu konkursos un izstādēs; 

3.4. Skolas telpu dekorēšana, savu darbu izlikšana skatēs un izstādēs; 

3.5. Mācību prakse skolā. 

4. Uzsākot kādu no mācību plenēra aktivitātēm ārpus skolas telpām, pedagogi audzēkņus 
iepazīstina ar kārtības un drošības noteikumiem, par ko audzēkņi parakstās instruktāžas 
lapās. 
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5. Mācību prakses vasaras plenērs notiek brīvā dabā, plānotā norises vieta var mainīties; 
plenērs var notikt ārpus ciema, saskaņā ar audzēkņu  vecāku vai aizbildņu atļauju. 

6. Ja audzēknis attaisnojoša iemesla dēļ nepiedalās skolas organizētajā vasaras plenērā, tad 
patstāvīgi izpilda mācību prakses plenēra darba uzdevumus (ar ko mācību priekšmeta 
“Mācību prakse” pedagogs individuāli iepazīstina audzēkni izmantojot e-klases saziņas 
platformu). 

7. Audzēkņu pienākumi vasaras plenēra laikā: 

7.1. Ievērot kārtības un drošības noteikumus; 

7.2. Uz nodarbībām ierasties vietā un laikā, par neierašanos informēt pedagogu; 

7.3. Nodrošināt sevi ar darbam nepieciešamajiem materiāliem un darba rīkiem; 

7.4. Godprātīgi izpildīt pedagoga uzdotos uzdevumus; 

7.5. Bez pedagoga atļaujas nepamest norises vietu. 

8.Pedagogu pienākumi vasaras plenēra laikā: 

 8.1. Uzņemties atbildību par audzēkņu drošību; 

       8.2.Sagatavot uzdevumus audzēkniem (sagatavo macību priekšmeta “Mācību 
prakse”pedagogs); 

8.3. Sniegt atbalstu un konsultācijas audzēkniem plenēra uzdevumu pildīšanas laikā. 

9. Mācību plenēra darbu vērtēšana. 
9.1. Audzēkņu plenēra darbi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, atzīme tiek likta mācību 
priekšmetā “Mācību prakse”, mācību prakses vērtējumu sastāda gada laikā iegūtie 
vērtējumi un vasaras plenēra vērtējumi: 

9.1.1. Ja audzēknis ir piedalījies skolas organizētajā vasaras plenērā, tad savus 
izstrādātos plenēra darbus izliek skatē plenēra pēdējā dienā un pedagogu 
komisija izvērtē tos atbilstoši kritērijiem.  
9.1.2. Ja audzēknis vasaras plenēra darbus ir izstrādājis patstāvīgi mājās, tad 
uzsākot jauno mācību gadu pirmajā nodarbībā, audzēknis izliek vērtēšanai 
savus patstāvīgi izstrādātos vasaras plenēra darbus un mācību priekšmeta 
“Mācību prakse” pedagogs tos izvērtē atbilstoši uzdevumu vērtēšanas 
kritērijiem. 
 

Mācību prakses-plenēra noteikumu izstrādes kārtība izskatīta un pieņemta  profesionālās 

ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” Metodiskās komisijas sēdē 2014. 

gada 25.augustā. Protokola Nr. 9, lēmums Nr. 10. 

 

 
Mācību prakses-plenēra izstrādes kārtība izskatīta un aktualizēta  profesionālās ievirzes 

izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” Metodiskās komisijas sēdē 2020. gada 

24.augustā. Protokola Nr. 9, lēmums Nr. 6. 

 

Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja A.Pumpure. 
 
 


